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Molenstichting “De Hoop Sprundel”
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Bestuur:
Jan van den Broek - Voorzitter
Ad van Loon - Secretaris
Wim Mathijssen – Penningmeester
Molenaars:
* molenaars:
Toon Hendrikx - Joep Lindner
* molenaars in opleiding:
Wim Aarts – Wim Heeren

Een korte terugblik.
Herstel en verfraaiing van de molenbelt.
Met als motto: “We gaan voor vlinders, wilde bijen en insecten op
onze Sprundelse molenbelt”, hebben molenvrijwilligers in het
najaar meer dan 1600 bollen, waaronder narcissen,
boerencrocussen, sneeuwklokjes en zomerklokjes aan de voet
rondom de molenbelt geplant. In maart is de strook langs het
gaaswerk ingezaaid met eenjarige wilde planten met een
mengsel van haver, gerst en tarwe. Achter op het terras van
de uitvaart is een eigen gebouwd insectenhotel geplaatst.

Vrijwilligers:

* Molenvrijwilligers
* Molengidsen

Website:
Ad van de Sande
Openingstijden Molen
dinsdag: 10.00 uur - 15.00 uur
Eerste en derde zaterdag:
11.00 uur tot 14.00 uur
op afspraak
Vriend vanen
molen
De Hoop worden?
Vriend van molen De Hoop blijven?
Dat kan door uzelf als Molenvriend aan te
melden via e-mail:
molensprundel@gmail.com of u vult uw
gegevens in op onze website. U kunt ook
een bedrag overmaken op rekening:
NL08 RABO 03008077 75 t.n.v.:
Molenstichting “De Hoop Sprundel”.
Voor slechts € 5,- of € 12,50 of bedrag
naar keuze per jaar bent u
“Vriend van molen De Hoop”.

Hekwerkzaamheden rondom molenbelt afgerond.
Onze molenvrijwilligers hebben i.v.m. de veiligheid achter de
invaart een extra nieuw hekwerk geplaatst omdat door het
verwijderen van de berberishaag bezoekers zo maar niet op de
molenbelt kunnen stappen en de jeu de boulers via de uitvaart
gebruik kunnen maken van het toilet als de molen gesloten is.
Rabo ClubSupport Actie 2020 leverde € 672,40 op voor onze
molen. Ook dit jaar weer een mooi “Rabo ClubSupport Actie”resultaat voor de Sprundelse Molenstichting. Dit is een extra
stimulans om molen De Hoop voor Sprundel te behouden. Wij zijn
dankbaar voor alle uitgebrachte stemmen.

Meel en molengeschenkpakketjes.
Tijdens de openingstijden van de molen kunt u terecht voor: pannenkoekenmeel,
oliebollenmix, gist, lijnzaad, zonnebloempitten, pittenmix, griesmeel en blauw
maanzaad. Deze producten kunnen samen met een aantal Sprundelse streekproducten,
w.o. honing, Sprundelèrke, fietskoek en jam ook verpakt worden tot een leuk
molengeschenkpakketje.
Geschenkpakketjes graag vooraf bestellen zodat wij met uw wensen rekening kunnen
houden!!!!

Zelf broodbakken met Sprundelse molen meelproducten
Foto
José Van Loon

Foto’s
Kaspar Braat

Geen tijd om zelf brood te bakken met Sprundelse molen
meelproducten dan kunt u dagelijks terecht bij……of….

Molenvrienden en molensponsors zijn een steun in de rug.
Molen de Hoop is blij met 59 molenvrienden die door een financiële bijdrage van € 950,- in 2020
er mede voor gezorgd hebben dat de Molenstichting molenactiviteiten kan blijven ontwikkelen.
Molensponsoren, 23, leveren ook een belangrijke bijdrage bij het in stand houden van molen De
Hoop Sprundel door een geldelijke bijdrage of door het ter beschikking stellen van materialen
en/of gereedschap of machines, zoals een hoogwerker.
Spontane hulp van dorpsgenoten geeft aan dat er in onze Sprundelse gemeenschap draagvlak
is om een steentje bij te dragen door hand- en spandiensten voor de molen te verrichten.
*******************************************************************

Een nieuw Sprundels molenproject.
Om het voor bezoekers nog aantrekkelijker
te maken tijdens hun rondgang door de molen
worden de molenluiken vervangen door
molenraampjes met glas. Op deze wijze
kan er ook genoten worden van de
molenomgeving, waaronder het Molenerf.
Dit project wordt door onze vrijwillige molenaars
en buurtbewoner Kees Vergouwen uitgevoerd.
Natuurlijk is dit mogelijk door financiële bijdragen van onze Molenvrienden en Molensponsors.

Onzeker molenprogramma 2021 door de coronamaatregelen.
Voor de komende periode bestaat het molenprogramma uit:


De West-Brabantse Molendag op zaterdag 27 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur (gaat NIET door!)



De Nationale Molendagen op zaterdag 8 en zondag 9 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur (vraagteken)

Activiteiten op langere termijn.
* Afrondende expositie Molen “Kunstparel 2020” uitgesteld tot ??
* Viering “180 jaar Molen De Hoop Sprundel” uitgesteld tot ??

Doorgang activiteiten is afhankelijk
van de coronamaatregelen

Molen De Hoop gesloten voor
bezoekers

Graag tot ziens in molen De Hoop Sprundel zodra het wéér is toegestaan ! !

